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รายงานผลการดําเนินงานด้านการเงินของบริษ ัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จําก ัด (มหาชน) สํ าหร ับไตรมาสที 2
สินสุดว ันที 30 ก ันยายน 2560
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ได ้ประกาศผลการดําเนินงานด ้านการเงินของบริษัท สําหรับไตรมาสที 2
ของปี การเงิน 2561 สินสุดวันที 30 กันยายน 2560 ในวันนี
บริษัทมีปริมาณการขายในไตรมาสที 2 จํานวน 323,000 ตัน ซึงมากกว่าไตรมาสที 1 ของปี การเงิน 2561 ร ้อยละ 17 F
โดยได ้รับแรงหนุนจากความต ้องการทีเพิมมากขึนเมือเปรียบเทียบกับไตรมาสทีผ่านมา นอกจากนั น บริษัทยัง สามารถ
ทําสถิตป
ิ ริมาณการขายผลิตภัณฑ์เหล็กลวด และเหล็กเส ้นตัดและดัด สํ าเร็ จรูปรายไตรมาสได ้สูง สุดอีกด ้วย ยอดขาย
สุทธิในไตรมาสที 2 ของปี การเงิน 2561 เป็ นจํานวน 5,785 ล ้านบาท ซึงสูง กว่าไตรมาสทีผ่านมาถึง ร ้อยละ 26 และ
สูงขึนร ้อยละ 25 เมือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ทแล
ี ้ว
EBITDA ในไตรมาสที 2 ของปี การเงิน 2561 มีจํานวน 432 ล ้านบาท สูงกว่าในไตรมาสที 1 ของปี การเงิน 2561 และไตรมาส
ที 2 ของปี การเงิน 2560 ซึงสะท ้อนถึงสถานการณ์ด ้านการตลาดทีดีขน
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โรงงาน NTS ยังได ้รับรางวัล “อุตสาหกรรมดีเด่น ประจําปี 2560” ประเภทการบริหารความปลอดภัย และทัง NTS และ
SCSC ได ้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต ้นแบบดีเด่น ด ้านความปลอดภัย และสภาพแวดล ้อมในการทํางานประจําปี
2560 ระดับประเทศ จากกระทรวงแรงงาน นอกจากนั นแล ้ว SCSC และ SISCO ยัง ได ้รั บรางวัล CSR – DIW จากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึง SCSC ได ้รั บรางวัล Kaizen ระดับทอง ประเภทนวัตกรรม ในงาน
Thailand Kaizen Award 2017 อีกด ้วย ทีสํ าคัญ ทังสามโรงงาน NTS, SCSC และ SISCO ยังได ้รับรางวัลอุตสาหกรรม
สีเขียวระดับ 4: วัฒนธรรมสีเขียว จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดย NTS และ SISCO ได ้รับรางวัลคาร์บอนฟุตพรินท์ของ
องค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอีกด ้วย
ภาพรวม:
จากการคาดการณ์ด ้านเศรษฐกิจ คาดว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยจะเติบโตขึนร ้อยละ 3.6 ซึงส่วนใหญ่ เป็ นผลมา
จากแนวโน ้มสถานการณ์ด ้านการค ้าทีปรับตัวดีขน
ึ การเติบโตทีเพิมขึนทัวโลกช่วยให ้การส่งออกของไทยขยายตัวได ้เร็ว
กว่าทีคาดไว ้ในช่วงครึงแรกของปี การบริโภคภาคเอกชนยัง คงมีการขยายตัวต่อเนืองทีร ้อยละ 3.2 ซึงได ้รั บแรงหนุ น
จากมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ถัดจากนีการลงทุน ในภาครั ฐและเอกชนในด ้านเครืองจักรและอุปกรณ์และ
การก่อสร ้างคาดว่าจะดียงขึ
ิ น
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรือ "TSTH" ประกอบด ้วยสามบริษัทย่อย ได ้แก่ บริษัท เอ็น .ที.
เอส.สตีลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ("NTS") ตังอยู่ทจั
ี ง หวัดชลบุรี บริษัท เหล็กก่อสร ้างสยาม จํากัด ("SCSC") ตังอยู่ท ี
จังหวัดระยอง และบริษัท เหล็กสยาม (2001) จํากัด ("SISCO") ตังอยูท
่ จั
ี ง หวัดสระบุรี บริษัทเป็ นผู ้ผลิตและจําหน่ าย
เหล็กทรงยาวรายใหญ่ทสุ
ี ดในประเทศไทย โดยมีกําลังการผลิต เหล็กแท่ง 1.4 ล ้านตัน และเหล็กสํ าเร็ จรูป 1.7 ล ้าน
ตัน ประกอบด ้วย เหล็กเส ้นก่อสร ้าง เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก เหล็กเพลา และเหล็กเส ้นตัดและดัดสํ าเร็ จรูป
โดยจําหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านเครือข่ายผู ้จําหน่ายสินค ้าทัวทังประเทศไทย รวมถึงส่งออกเหล็กเส ้น และเหล็กลวด ไปยัง
ประเทศต่างๆ
คําจําก ัดสิทธิความร ับผิดชอบ:
ข ้อความอธิบายผลการดําเนินงานของบริษัทในเอกสารข่าวประชาสั มพั น ธ์นี เป็ น "ข ้อความทีได ้คาดการณ์ล่วงหน ้า"
ตามความหมายของกฎหมายทีเกียวข ้องกับหลักทรัพย์และระเบียบอืนใด ผลลัพธ์ทเกิ
ี ดขึนจริงอาจมีความแตกต่างอย่าง
มีนัยสํ าคัญจากทีได ้แสดง สรุป อนุมาน หรือบ่งชีไว ้ทังทางตรงหรือทางอ ้อม ปั จจัยสํ าคัญทีอาจก่อให ้เกิดความแตกต่าง
ต่อผลการดําเนินงานของบริษัทนั น รวมถึงภาวะเศรษฐกิจทีมีผลกระทบต่ออุปสงค์/อุปทานและเงือนไขของราคาตลาด
ในประเทศและต่างประเทศทีบริษัทประกอบกิจการอยู่ การเปลียนแปลงอันเนืองมาจากสภาพแวดล ้อม กฎระเบียบของ
รัฐบาล กฎหมาย กฎเกณฑ์ ผลจากการพิจารณาคดี และ/หรือปั จจัยอืนๆ ทีเกิดขึนได ้
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